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Oppdrag og bestilling 2017  
 
Sammendrag: 
Oppdrag og bestilling 2017 ble gitt til Sykehuset Østfold (SØ) i foretaksmøte 15. februar 2017. 
Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs (HSØ) Oppdrag og bestilling til SØ med 
utgangspunkt i Regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.  
 
Sarpsborg, den 15.02.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta Oppdrag og bestilling 2017 til Sykehuset Østfold HF 
(SØ) til etterretning.  
 

2. Faktabeskrivelse 
Virksomheten til SØ er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, 
spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere 
definert i vedtekter. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til helseforetaket konkretiseres 
og utdypes i Oppdrag og bestilling og i foretaksmøteprotokoller. 
Oppdrag og bestilling 2017 ble gitt til SØ i foretaksmøte 15. februar 2017. 
 
Visjonen til Helse Sør-Øst er å skape «gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, 
når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi». For å spisse 
og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt 
målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020.  
Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
Styret for Sykehuset Østfold vedtok Mål og budsjett 2017 under sak 71-16.  
Sykehusets vedtatte mål for 2017 samsvarer med Helse Sør-Øst sine mål ovenfor. 
 
Oppdrag og bestilling inneholder Mål 2017 som vil bli fulgt opp i de faste oppfølgingsmøtene mellom 
HSØ og SØ. I tillegg fremkommer Andre oppgaver 2017 som også skal gjennomføres. 
 
De overordnede målene for 2017 er gitt ut fra Regjeringens overordnede målsetninger: 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet. 
 
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt 
pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den 
skal gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det skal legges til rette for god kommunikasjon 
mellom helsepersonell og pasient.  
 
Oppdrag og bestilling fra HSØ inngår i administrerende direktørs lederavtaler med klinikk- og 
avdelingssjefer i SØ. Rapportering i forhold til Oppdrag og bestilling skjer i den ordinære 
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rapporteringen til styret, gjennom de regelmessige oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst og i 
Årlig melding. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Sammen med styringssignalene i foretaksmøtet 15. februar 2017, utgjør Oppdrag og bestilling den 
helhetlige oppgaven som styret i SØ har ansvar for å løse.  
 
2017 vil være et krevende år økonomisk. Budsjettet forutsetter optimalisering av nytt bygg og nye 
IKT-løsninger. Enkelte avdelinger har en kostnadsmessig for høy inngangsfart i 2017 som følge av 
oppstartsproblemer knyttet til pasientflyt og IKT-systemer. Dette gjelder både i forhold til planlagt 
aktivitetsnivå og bemanningsforbruk. Faktisk kostnadsnivå for teknisk drift av det nye sykehuset 
på Kalnes er også fortsatt beheftet med usikkerhet.   
 
Oppdrag og bestilling 2017 inngår i lederavtalene i SØ, og blir behandlet i Sykehusledermøtet. 
Styret vil få fremlagt halvårsrapport på gjennomføring av oppdraget i september-møtet 2017. 
 
Oppdrag og bestilling er i henhold til de planer og budsjett som er lagt for 2017.  
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